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NIEUWE HYDRAULISCHE 
OPZETSCHOTTEN OP DRAKKAR

Niet contractuele data die kunnen evolueren.

"Ik kip niet, ik duw niet, ik vervoer."

De Drakkar gamma kent hij een groot succes, onder andere dankzij de ontwikkeling van de laadbakken van 150 cm 
hoogte.  Deze lagere modellen werden ontworpen om de laadhoogte te verminderen (voor aardappelen, groenten, 
stalmest, enz.). Echter impliceert dit een vermindering van het volume van de bak .

Om in de "polyvalent" geest van de Drakkar te blijven biedt Joskin nieuwe hydraulische opzetschotten van 80 cm 
hoogte aan de 4 zijden. 
Met een lading van producten met lage dichtheid (bv. silage) maken deze opzetschotten het mogelijk een 
grote bakinhoud terug te krijgen zodat de multifunctionaliteit  van de machine wordt verhoogd. Neergelaten 
vergemakkelijken ze het laden met een lader en beperken de valhoogte van bv. de aardappelen.           

Ter herinnering, de JOSKIN DRAKKAR is een polyvalente laadbak, die een beperkt leeggewicht biedt en het transport 
van een groot aantal van verschillends producten mogelijk maakt (silage, granen, pulp, bieten, aardappels, stalmest, 
enz.) met een hoge volume (van 23 tot 58 m³).  
Het materiaal dat gebruikt wordt voor de vervaardiging van de opzetschotten (verstevigde en UV-bestendigde 
polyester) verlaagd de machine en - samenhangt met de coniciteit van de laadbak - bevoordeelt de afvoer van de 
producten bij het lossen.
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Model Standaard DIN volume m³ Bakinhoud ((m³) met 800 mm 
opzetschotten

Extra volume (m³)

DRAKKAR 6600/23D150 23 36 +13

DRAKKAR 7600/27D150 27 42 +15

DRAKKAR 8600/31D150 31 48 +17

DRAKKAR 9600/35D150 35 54 +19

De bijzonderheid van de Drakkar is zijn afvoerband met hoge weerstand die zich op- en afrolt aan de achterzijde 
van het voertuig.  De voorwand volgt deze beweging, waardoor de getransporteerde producten gelost kan worden 
zonder samengedrukt te worden. 


